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I.

V souladu s ustanovenim élémku 22. Smlouvy 0 odbomych sluibélch E2. L8C03O C
(dale jen smlouva ) je pfijat tento Dodatek <31, kterfim se smlouva méni a doplfiuje
V nétsledujicich ustahovenich.

DODATEK 5.1
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I.

V souladu S ustanovením článku 22. Smlouvy O odborných službách č. L8C030 C
(dale jen Smlouva ) je přijat tento Dodatek č.1, kterým Se Smlouva mění a doplňuje
v následujících ustanovenieh.

DODATEK čçl



O

H.

Clének E. 2 Pfedmét smlouvy se méni takto :

a)C1, 2 smlouvy se na str.6 méni tak, ie oznaéeni odstavce ,, 2.6 H5357 se
vypou§ti a nahrazuje se oznaéenim : 2.7 H5357 .

b) C1. 2 smlouvy se doplfiuje o odstavec nzisledujiciho znéni:
2.8 Poskytovatel se zavazuje pfi opravéch HP diskL°1 1,3GB a 2GB 5,25” stévajici typ
nahrazovat HP disky 2GB 3,5”. Disk 2GB 3,5”,kterym ma byt nahrazen porouchany
disk 1,3 GB 6i 2 GB 5,25” bude vidy poskytnut spolu s pfisluénym montéinim
pfisluéenstvim objednatelem. Objednatel dohodne V dostateéném éasovém pfedstihu se
servisnim dispeéinkem poskytovatele zpfisob, jakym bude disk ke konkrétni opravé
poskytnut. Disk 2GB 3,5” pouiity pfi opravé bude névazné do 15 dni nahrazen
objednateli ze skladu néhradnich dilfi poskytovatele. 2

(3) C1. 2 smlouvy se doplfiuje 0 odstavece nésledujiciho znéni:

2.9 First — line support diskovych poli Symetrix

V rémci sluiby First—1ine support garantuje HP Ve spolupraci s firmou MHM feéeni ve§keIjIch
I-1W a SW problémfi souvisejicich 5 funkci datovych poli Symetrix .3430. Servis HW je
provétdén firmou MHM s tim, ie HP zaji§t’uje koordinaci ve§ker3'Ich zdrojffi First-line Support
pfedev§im garantuje vysoce kompetentni fidribu celého systému a maximétlné efektivni feéieni
problémfi. V prfibéhu fe§eni nastalého problému firma HP v souéinnosti s firmou 1\/flflx/I vyuiivét
v§ech zdrojfi a znalosti expertfi 2 HP Wordwide Technology Expert Centers - Storage
Escalation Management, ktefi maji pfistup do v§ech HP vyzkumnych laboratofi.

Hl.

Clének 6.5 Misto instalace se ménitakto:

Nézev Clénku 5., t.j. ,,Misto instalace,“ se ru§i a nahrazuje novym nétzvem ,,Misto instalace a
instalace“. Stévajici text tohoto Clélnku 5. se roz§ifuje o nésledujici text :
“O provedené instalaci budou sepsény instalaéni protokoly, které budou potvrzeny zzistupci

obou srnluvnich stran Véetné razitka. Instalace a reinstalace vkonfiguracich serverfi a jejich
komponentfi vpoboékétch objednatele bude pfesné zapséna vinstalaénich protokolech, ‘které
musiiobsahovat ve§keré iiiétovatelné komponenty, které jsou oznaéeny seriovjrm, produktovym
nebo objednacim éislem (tzn. véetné propojovacich kabelfi, terminétorfi atd), produktové a
seriové 613121 a da]§i néileiitosti upfesfiujici HW a SW.

Q

II.

Článek č. 2 Předmět smlouvy Se mění takto :

a)Čl. 2 Smlouvy se na str.6 mění tak, že označení odstavce ,, 2.6 B5357 se
vypouští a nahrazuje se označením : 2.7 B5357 .

b) Čl. 2 smlouvy se doplňuje o odstavec následujícího znění:
2.8 Poskytovatel se zavazuje při opravách HP disků l,3GB a 2GB 5,25“ stávající typ
nahrazovat HP disky 2GB 3,5“. Disk 2GB 3,5”,kterým má být nahrazen porouchaný
disk 1,3 GB či 2 GB 5,25" bude vždy poskytnut spolu S příslušným montážním
příslušenstvím objednatelem. Objednatel dohodne v dostatečném časovém předstihu se
servisním dispečinkem poskytovatele způsob, jakým bude disk ke konkrétní opravě
poskytnut. Disk 2GB 3,5“ použitý při opravě bude návazně do 15 dní nahrazen
objednateli ze skladu náhradních dílů poskytovatele. '

c) Čl. 2 smlouvy se doplňuje o odstavece následujícího znění:

2.9 First - line support diskových polí Symetrix

V rámci Služby First-line support garantuje HP ve spolupráci S firmou MHM řešení veškerých
HW a SW problémů souvisejících S funkcí datových polí Symetrix ,3430 Servis HW je
prováděn firmou MHM S tím, že HP zajišťuje koordinaci veškerých zdrojů." First-line Support
především garantuje vysoce kompetentní údržbu celého systému a maximálně efektivní řešení
problémů. V průběhu řešení nastalého problému firma HP v součinnosti s firmou lVHlM využívá
všech zdrojů a znalostí expertů z HP Wordvvide Technology Expert Centers - Storage
Escalation Management., kteří mají přístup do všech HP výzkumných laboratoří.

HI.

Článek č.5 Místo instalace se mění takto:

Název Článku 5., tj. ,,Místo instalace,“ se ruší a nahrazuje novým názvem „Místo instalace a
instalace“. Stávající text tohoto Článku 5. se rozšiřuje o následující text :
“O provedené instalaci budou Sepsány instalační protokoly, které budou potvrzeny zástupci

obou smluvních stran včetně razítka. Instalace a reinstalace vkonfıguracích serverů a jejich
komponentů vpobočkách objednatele bude přesně zapsána vinstalačních protokolech, které
musí-obsahovat veškeré účtovatelné komponenty, které jsou označeny sériovým, produktovým
nebo objednacím číslem (tzn. včetně propojovacích kabelů, terminátorů atd), produktová a
seriová čísla a další náležitosti upřesňující HW a SW.



IV.

Clének E. 8 — Cena se méni takto:

Véechny odstavce élénku 6.8 smlouvy se vypou§téji a nahrazuji se takto :

Cena za odborné sluiby, specifikované ve smlouvé, byla stanovena dohodou ve smyslu
2.6.526/90 Sb., vychézi z platnych cenikfl HP 21 plati 12 mésicfi od 1.} 1.1997. Cena bude
v jednotlivych mésicich fakturovéna ve skuteéné vy§i dle pfilohy B tohoto dodatku E21.
Aktualizované cenové nabidky pro dal§i I2 mésiéni obdobi budou zasilémy
poskytovatelem nejpozdéji do 30 dnfi pfed uplynutim aktuélniho 12 mésiéniho obdobi.

Mésiéni Cena v uvedené vyéi v obiasti HW v sobé zahrnuje cestovni néklady a
pracovni éas pracovnikf: poskytovatele, cenu néhradnich dilfi a materiélu nespotfebniho
charakteru (spotfebnim materialem se rozumi napf. papir do tiskéren, barvici peisky, pera
do kreslicich zafizeni, magnetické media a pod.). Mésiéni cena pokrjrvé i néklady,
spojené spreventivniixdribou HW v souladu sélémkem 3.A.d) smlouvy.

V oblasti SW zahrnuje tato mésiéni Cena néiklady, spojené s dodévénim pfisluénych
médii se SW doplfiky véetné pfipadné dokumentace, a s licenci pro pouiiti téchto
dop1r'1kL°1.Mési(:ni cena pokryvé i néklady, spojené se SW pomoci a eskalaci prob1émL°1_

Cena je stanovena bez dané z pfidané hodnoty a je odvozena z ceniku odbornj/ch sluieb
poskytovatele.

V pfiloze A smlouvy jsou uvedeny ceny za systém/y V misté/mistech instalace.

Pfipadnél zména ceny bude pfedmétem oboustranné schvélleného pisemného ujednéni ve
formé éiselné oznaéeného dodatku k pfedmétné smlouvé, ktery se stane jeji nedilnou
souéésti.

Pfiloha A resp. Pfiloha B smlouvy se ru§i a nahrazuje se pfilohou A resp. pfilohou B
tohoto dodatku 6.1 _

IV.

Článek č. 8 - Cena se mění takto:

Všechny odstavce článku č.8 Smlouvy se vypouštějí a nahrazují Se takto :

Cena za odborné služby, specifikované ve smlouvě, byla stanovena dohodou ve smyslu
z.č.526/90 Sb., vychází Z platných ceníků HP a platí 12 měsíců od 1.1 1. 1997. Cena bude
v jednotlivych měsících fakturována ve skutečné výši dle přílohy B tohoto dodatku čl.
Aktualizované cenové nabídky pro další 12 měsíční období budou zasílány
poskytovatelem nejpozději do 30 dnů před uplynutím aktuálního 12 měsíčního období.

Měsíční cena v uvedené výši v oblasti HW v sobě zahrnuje cestovní náklady a
pracovní čas pracovníků poskytovatele, cenu náhradních dílů a materiálu nespotřebního
charakteru (spotřebním materiálem se rozumí např. papír do tiskáren, barvící pásky, pera
do kreslicích zařízení, magnetická media a pod). Měsíční cena pokrývá í náklady,
spojené spreventívní údržbou HW v souladu sčlánkem 3.A.d) smlouvy.

V oblasti SW zahrnuje tato měsíční cena náklady, spojené S dodáváním příslušných
médií se SW doplňky včetně případné dokumentace, a s licencí pro použití těchto
doplňkůMěsíční cena pokrývá i náklady, spojené se SW pomocí a eskalací problémů.

Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty a je odvozena z ceníku odborných služeb
poskytovatele.

V příloze A smlouvy jsou uvedeny ceny za systém/y v místě/místech instalace.

Případná změna ceny bude předmětem oboustranně schváleného písemného ujednání ve
formě číselně označeného dodatku k předmětné smlouvě, který se stane jeji nedílnou
součástí.

Příloha A resp. Příloha B Smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou A resp. přílohou B
tohoto dodatku č.1 .



VI.

Tento dodatek 6.1 byl vyhotoven ve étyfech vyhotovenich , z nichi kaidé. smluvni strana
obdrii dvé.

. VII.
\/§e?chna ostatni ustanoveni a pfilohy smlouvy zfistévaji V platnosti a neméni se,
Tento dodatek 6.1 nabjrvé fiéinnosti a platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a
stzivél se nedilnou souéélsti pfedmétné smlouvy.

,-an

Z§Lfl>j
I U

Za poskytovatele;

Datum: Datum:

CF /.7 /Walt Q asp I\?fi>‘+

Jméno pracovnika,
oprzivnéného k podpisu:

Jméno pracovnika,
oprévnéného k podpisu:

RNDr. Pavel Kaléfiek , CScRNDr. Jifi Némec , CSC

Razitko:Razitko :-
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VI.

Tento dodatek č.1 byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních , z nichž každá smluvní strana
obdrží dvě.

. VII.
Všechna ostatní ustanovení a přílohy smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a
stává se nedílnou součástí předmětné smlouvy.

.vflfl-h-n

Za objednatele:
i

Za poskytovatele;

Datum: Datum:

........... .çfŤĹëż,__(zíí/Ízż”ž%_

Jméno pracovníka, Jméno pracovníka,
oprávněného k podpisu: oprávněného k podpisu:

RNDr. Jiří Němec , CSc RNDD Pavel Kalášek , CSc

Razitkoč Razítko:

Všeobecná zrdı-.šııťćrııłní

püjlšťgna
M v

České republiky ı
Karlovo náměstí č. 8

12800 Prnhfli! Nøvøúvørflkà azťsos
1 42 00 P fa h a 4 Ga4 .f




